وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
اإلسكوا في اإلعالم
ESCWA in the News
) 17حزيران /يونيو )9102
اللجنة التنفيذية السادسة لإلسكوا
 مشاركة قطرية في اجتماع لجنة األمم المتحدة االقتصادية لغربي آسيا (العرب)
 قطر تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية السادس للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (بوابة الشرق اإللكترونية)
 Qatar participates in ESCWA Executive Committee meeting (Gulf
)Times
األمينة التنفيذية لالسكوا تجدد دعمها و مساندتها للمغرب
 العثماني يبحث مع مسؤولة أممية سبل تعزيز التعاون بين المملكة واالسكوا (المغرب اليوم)
 العثماني يتباحث مع ممثلة « األسكوا » لتعزيز التعاون (فبراير.كوم)
 األمينة التنفيذية لالسكوا تجدد دعمها و مساندتها للمغرب (عبّر)

متفرقات
 Fatah Prepares to Set Arab Street Against Bahrain Economic Summit
)(JewishPress.com

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

ص| 1

مشاركة قطرية في اجتماع لجنة األمم المتحدة االقتصادية لغربي آسيا
العرب
 17حزيران  /يونيو 2019

شاركت دولة قطر في اجتماع اللجنة التنفيذية السادس للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،على
مستوى كبار المسؤولين ،وذلك في مدينة مراكش المغربية ،بمشاركة الدول األعضاء في األمم المتحدة ،وممثلي جامعة الدول
العربية ،وعدد من الخبراء الدوليين واإلقليميين .ترأّس وفد دولة قطر سعادة السفير طارق علي فرج األنصاري مدير إدارة
التعاون الدولي بوزارة الخارجية ،وضم الوفد عددا ً من الدبلوماسيين المعنيّين ،والمديرين المختصين من وزارة التنمية اإلدارية
والعمل والشؤون االجتماعية ،وجهاز التخطيط واإلحصاء.
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جرى خالل االجتماع بحث الجوانب المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة والتقدم المحرز في تحقيق األهداف الدولية للتنمية في
المنطقة العربية ،وفقا ً للقرارات الوزارية الصادرة عن اجتماعات «اإلسكوا» الوزارية ذات الصلة.
وتم استعراض بعض االستراتيجيات والتجارب القطرية الناجحة في دور القرار السياسي تحت القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية
الشاملة في البالد بوسائل ،منها مجال اإلنفاق االجتماعي ،والتنوع االقتصادي ،وتبنّي خطة تنموية طموحة ممثلة في رؤية قطر
الوطنية  0202يدعمها التعاون الدولي النشط للدولة الذي تقوده وزارة الخارجية.
كما جرى انتخاب وفد دولة قطر بوصفه أحد نواب الرئيس الجتماع اللجنة التنفيذية لـ «اإلسكوا».

قطر تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية السادس للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
بوابة الشرق اإللكترونية
 16حزيران  /يونيو 2019
شاركت دولة قطر في اجتماع اللجنة التنفيذية السادس للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،على
مستوى كبار المسؤولين ،وذلك في مدينة مراكش المغربية بمشاركة الدول األعضاء في األمم المتحدة ،وممثلي جامعة الدول
العربية ،وعدد من الخبراء الدوليين واإلقليميين.
ترأس وفد دولة قطر سعادة السفير طارق علي فرج األنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ،وضم الوفد عددا
من الدبلوماسيين المعنيين ،والمدراء المختصين من وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،وجهاز التخطيط
واإلحصاء.
جرى خالل االجتماع بحث الجوانب المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة والتقدم المحرز في تحقيق األهداف الدولية للتنمية في
المنطقة العربية وفقا للقرارات الوزارية الصادرة عن اجتماعات (اإلسكوا) الوزارية ذات الصلة.
وتم استعراض بعض االستراتيجيات والتجارب القطرية الناجحة في دور القرار السياسي تحت القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية
الشاملة في البالد بوسائل منها مجال اإلنفاق االجتماعي ،والتنوع االقتصادي ،وتبني خطة تنموية طموحة ممثلة في رؤية قطر
الوطنية  0202يدعمها التعاون الدولي النشط للدولة الذي تقوده وزارة الخارجية.
كما جرى انتخاب وفد دولة قطر كأحد نواب الرئيس الجتماع اللجنة التنفيذية (لإلسكوا).
وفي سياق متصل ،عقد وفد دولة قطر عددا من االجتماعات من بينها اجتماع مع األمانة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،حيث جرى بحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين ،وفق مخرجات المؤتمر الوزاري

الـ 02لـ(اإلسكوا) المنعقد في الدوحة في ديسمبر  ،0216واتفاق الشراكة المبرم خالل ذلك المؤتمر.
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Qatar participates in ESCWA Executive Committee meeting
Gulf Times
16 June 2019
Qatar participated in the 6th meeting of the United Nations Economic and Social Commission for
Western Asia (ESCWA) Executive Committee, at the level of senior officials, which was held in
the Moroccan city of Marrakesh with the participation of the UN member-states, representatives
of the Arab League and several international and regional experts.
Director of International Co-operation Department at the Ministry of Foreign Affairs, Ambassador
Tariq Ali Faraj al-Ansari, headed Qatar's delegation to the meeting. The delegation comprises
diplomats and directors from both the Ministry of Administrative Development, Labour and Social
Affairs and the Planning and Statistics Authority.
Participants during the meeting discussed aspects related to the achievement of sustainable
development and the progress in achieving the international development goals in the Arab region,
in accordance with ministerial decisions issued by the relevant ESCWA ministerial meetings.
The meeting also reviewed Qatar's successful strategies and experiences in the role of political
decision-making in achieving comprehensive development in Qatar through, social spending,
economic diversification, and the adoption of an ambitious development plan - Qatar National
Vision 2030- , which is supported by the active international co-operation of the State led by the
Ministry of Foreign Affairs.
The delegation of Qatar was also elected as one of the vice-chairmen of the ESCWA Executive
Committee Meeting.
In a related context, the delegation of Qatar held a number of meetings, including a meeting with
ESCWA Executive Secretariat, where they discussed ways to strengthen the existing partnership
between the two sides, in accordance with the outcome of the 29th ESCWA Ministerial Session
held in Doha in December 2016, and the partnership agreement reached during that session.
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العثماني يبحث مع مسؤولة أممية سبل تعزيز التعاون بين المملكة واالسكوا
المغرب اليوم
 11حزيران  /يونيو 2019
استقبل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في الرباط ،روال دتشي وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية
للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "االسكوا" ،التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.وش َّكل هذا اللقاء مناسبة تطرق
فيها الجانبان لسبل تعزيز التبادل والتعاون بين المملكة المغربية واالسكوا ،حيث عبر السيد رئيس الحكومة عن حرص المغرب
على مواصلة وتعزيز عالقات التعاون مع اللجنة األممية في إطار البرامج العديدة التي يباشرها المغرب وتدخل في دائرة اهتمامات
اللجنة.واستعرض رئيس الحكومة في هذا الصدد مجموعة من األوراش اإلصالحية التي تباشرها الحكومة خاصة في مجاالت
محاربة الفقر والهشاشة ودعم الطبقة المتوسطة وتقليص الفوارق االجتماعية وتحقيق المساوات بين الجنسين وتعزيز حضور
المرأة في الحياة االجتماعية واالقتصادية وإصالح منظومة الحماية االجتماعية ودعم قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وتنشيط
االقتصاد والرفع من تنافسيته وتحسين هيكلته ومواكبة المقاولة وغيرها من البرامج واإلصالحات التي تتيح فرصا للتعاون
والشراكة بين المغرب واللجنة األممية االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.كما أكد الجانبان على أهمية مقاربة التعاون متعدد
األطراف لمعالجة التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تتجاوز حدود الدول وتشكل هاجسا مشتركا.وجددت األمينة التنفيذية
لالسكوا التأكيد على دعم اللجنة التام للمغرب ومساندتها لمخططاته التنموية االقتصادية واالجتماعية وتطلعها لمزيد من الشراكة
المثمرة ،في إطار برامج جديدة تروم مختلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية ودعم الحكامة الجيدة.وحضر هذا اللقاء على
الخصوص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

العثماني يتباحث مع ممثلة « األسكوا » لتعزيز التعاون
فبراير.كوم
 11حزيران  /يونيو 2019
شكل تعزيز التبادل والتعاون بين المملكة المغربية و »األسكوا » محور مباحثات أجراها ،اليوم الجمعة بالرباط ،رئيس الحكومة
سعد الدين العثماني ،مع روال دتشي وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا ،التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.
وأفاد بالغ لرئاسة الحكومة أن العثماني عبر عن حرص المغرب على مواصلة وتعزيز عالقات التعاون مع اللجنة األممية في
إطار البرامج العديدة التي يباشرها المغرب وتدخل في دائرة اهتمامات اللجنة.
وأوضح المصدر أن رئيس الحكومة استعرض في هذا الصدد مجموعة من األوراش اإلصالحية التي تباشرها الحكومة خاصة
في مجاالت محاربة الفقر والهشاشة ودعم الطبقة المتوسطة وتقليص الفوارق االجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز
حضور المرأة في الحياة االجتماعية واالقتصادية وإصالح منظومة الحماية االجتماعية ودعم قطاعات التعليم والصحة والتشغيل
وتنشيط االقتصاد والرفع من تنافسيته وتحسين هيكلته ومواكبة المقاولة وغيرها من البرامج واإلصالحات التي تتيح فرصا للتعاون
والشراكة بين المغرب واللجنة األممية االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.
كما أكد الجانبان على أهمية مقاربة التعاون متعدد األطراف لمعالجة التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تتجاوز حدود الدول
وتشكل هاجسا مشتركا.
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وجددت األمينة التنفيذية لالسكوا ،حسب البالغ ،التأكيد على دعم اللجنة التام للمغرب ومساندتها لمخططاته التنموية االقتصادية
واالجتماعية وتطلعها لمزيد من الشراكة المثمرة ،في إطار برامج جديدة تروم مختلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية
ودعم الحكامة الجيدة.
وحضر هذا اللقاء على الخصوص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

األمينة التنفيذية لالسكوا تجدد دعمها و مساندتها للمغرب
عبّر
 14حزيران  /يونيو 2019

جددت األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( االسكوا )،روال دتشي ،التأكيد على دعم اللجنة
التام للمغرب ومساندتها لمخططاته التنموية االقتصادية واالجتماعية وتطلعها لمزيد من الشراكة المثمرة ،في إطار برامج جديدة
تروم مختلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية ودعم الحكامة الجيدة.
و كانت األمينة التنفيذية لالسكوا  ،قد استقبلت من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ،صباح يوم الجمعة  11يونيو 0212
بالرباط ،التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.
اللقاء شكل مناسبة تطرق فيها الجانبان لسبل تعزيز التبادل والتعاون بين المملكة المغربية واالسكوا ،حيث عبر السيد رئيس
الحكومة عن حرص المغرب على مواصلة وتعزيز عالقات التعاون مع اللجنة األممية في إطار البرامج العديدة التي يباشرها
المغرب وتدخل في دائرة اهتمامات اللجنة.
واستعرض رئيس الحكومة في هذا الصدد مجموعة من األوراش اإلصالحية التي تباشرها الحكومة خاصة في مجاالت محاربة
الفقر والهشاشة ودعم الطبقة المتوسطة وتقليص الفوارق االجتماعية وتحقيق المساوات بين الجنسين وتعزيز حضور المرأة في
الحياة االجتماعية واالقتصادية وإصالح منظومة الحماية االجتماعية ودعم قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وتنشيط االقتصاد
والرفع من تنافسيته وتحسين هيكلته ومواكبة المقاولة وغيرها من البرامج واإلصالحات التي تتيح فرصا للتعاون والشراكة بين
المغرب واللجنة األممية االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.
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كما أكد الجانبان على أهمية مقاربة التعاون متعدد األطراف لمعالجة التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تتجاوز حدود الدول
.وتشكل هاجسا مشتركا
.حضر هذا اللقاء على الخصوص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

Fatah Prepares to Set Arab Street against Bahrain Economic Summit
JewishPress.com
16 June 2019
The Fatah movement, led by Palestinian Authority (PA) head Mahmoud Abbas, is planning a
series of demonstrations, marches, and strikes to protest the US-sponsored “Peace to Prosperity”
workshop in Manama, Bahrain.

The summit, slated for the end of June, is considered a major step towards the unveiling of
President Donald Trump’s peace plan for the Middle East, and the PA has called on Arab countries
and Arab businessmen to boycott it.
Fatah, in a public notice issued on Saturday, called for the protests to commence on the day prior
to the first day of the summit and continue throughout the conference.
The notice also called for confrontations with IDF soldiers and Israelis living in Judea and Samaria.
Fatah alleged that the US is continuing with its hostile policies towards the PA and is waging an
economic war by cutting its funding of the UNRWA agency and by circulating information
exposing the PA’s corruption, with the objective of discrediting them.
The faction has also launched a campaign targeting US Ambassador to Israel David Friedman and
has marched with posters of his photo and the words “son of a dog” written on them. The posters
have also been hung on trash cans. Jarred Kushner, Trump’s senior aide, has also been the target
of slurs on social media.
Jordan, Egypt, Morocco, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates have all confirmed they will
attend the summit.
However, a senior official in Ramallah told TPS that the PA hopes that the countries will recant
and that businessmen who have announced they will participate will also withdraw.
In the meantime, these businessmen have been facing pressure and threats.
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Similarly, Hamas’ Information Office in Lebanon announced a series of political activities to
protest the “Deal of the Century” and the Bahrain conference.
In a press release, the office explained that the activities and events will “highlight the Palestinians’
position to reject the Deal of the Century and embrace the option of resistance.”
The office said it will publish media materials in the various refugee camps and Palestinian
communities in Lebanon, as well as on media platforms, and will hold a number of protests and
events.
“To round off these activities,” the office added, Hamas will hold a mass gathering in front of the
United Nations’ Economic Commission for Western Asia (ESCWA) headquarters in Beirut on 25
June, the day the Bahrain economic workshop commences.
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